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Vás srdečne pozýva na  

  Predkongresový deň Novej Veterinárie 2016 
workshop 

Interpretácia rӧntgenogramov DBK a 
DLK.  

 

ktorý sa bude konať 

21.10.2016,  Agroinštitút Nitra, Akademická 4 

 

Program: 

08:00 – 08:15   registrácia 
 
08:15 – 10:00   workshop – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK.  
                            Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných 
                            röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať  s odborným komentárom dvoch diplomantov.  
                            Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou. 
 
10:00 – 10:30  prestávka 
 
10:30 – 12:00  workshop  – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DLK. 
                           Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných 
                           röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať  s odborným komentárom dvoch diplomantov.  
                           Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou. 
  
12:00 – 13:00  prestávka na obed 
 



 
 
13:00 – 13:45  workshop - Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK a DLK.  
                           Spoločná diskusia o vyhodnotení komplikovaných röntgenogramov posúdených 
                           komisiami SPDD v roku 2016. 
 
13:45 – 14:30  prednáška - FCI hodnotenie DBK- je to naozaj také ľahké? 
                           Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI 
                  
14:30 – 15:15  prednáška - Výsledky posúdenia dysplázie a nespokojný majiteľ. 

                           MVDr. Marta Schmidhalter diplomate ECVDI 
                            
15:15 – 1:30    prestávka 
 
15:30 – 16:15  prednáška - Výzvy v hodnotení DLK, ako prekonať úskalia. 
                           Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI 
 
16:15 – 16:45  prednáška - Prehľad chodroprotektív, ich mechanizmus účinku a použitie u psov. 
                           Ing. Bohumil Hlavatý (Woykoff a.s) 

 
16:45 – 17:15  Diskusia 
 
 
 
                          
 

      Priebeh workshopu 
 

Odbornú garanciu workshopu prijali: MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková diplomate 
ECVDI ( Vetimage Diagnostik GmbH, Schweiz), pôsobí ako špecialista v rádiológii 
a zobrazovacej diagnostike a Bernd Tellhelm DVM,  diplomate ECVDI (Klinika pre malé 
zvieratá, JLU Giessen). Pôsobí ako president  a posudzovateľ GRSK (Spoločnosť pre 
rádiodiagnostiku geneticky podmienených ochorení skeletu malých zvierat). 
 
Workshop pokračuje v šesťročnej predkongresovej tradícii odbornej  sekcie SPDD.  
Opäť vám ponúkame možnosť tréningu interpretácie kritérií DBK a DLK. Spoločnú diskusiu 
o sporných nálezoch vybraných komplikovaných rӧntgenogramov desiatich bedier 
a desiatich lakťov.  Môžete sa zapojiť do diskusie za účasti pätnástich certifikovaných 
posudzovateľov s konečným komentárom dvoch diplomovaných špecialistov. Máme 
možnosť porovnať a korigovať správnosť svojej interpretácie nálezov dysplázie na 
komplikovaných a sporných rӧntgenogramoch. V poobednom programe si vypočujeme  
prednášky o atypických, zriedkavých a kontoverzných nálezoch, s ktorými sa nestretávame 
často, o to zložitejšie je určiť správnu diagnózu.  
Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa venujú diagnostike a klinickej ortopédii pacientov 
s postihnutím DBK a DLK. Workshop  a prednášky budú zamerané nie len na skreening, ale 
aj na klinickú diagnostiku.   
 
 

 
 



 
Organizačné zabezpečenie 
 

1. Prihlásiť sa je možné výlučne vyplnením on line prihlášky, ktorá je v registračnom module 
www.veterinaria.sk do 17.10.2016. 

2. Telefonická, ani žiadna iná forma registrácie nie je možná. 
3. Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky dostanete na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie 

o úspešnom zaregistrovaní a pokyn na zaplatenie účastníckeho poplatku. Po pripísaní platby 
na účet SAVLMZ, Vám pošleme riadnu faktúru. Na jej vytvorenie použijeme Vami vyplnené 
fakturačné údaje. Ostatné možnosti platby sú uvedené na www.veterinaria.sk 

4. Všetky informácie budú priebežne uverejňované na www.spdd.savlmz.sk  
5. V prípade nejasností získate informácie na telefónnom čísle predsedu SPDD  

MVDr. Jozefa Talajku 0903/417 620 
6. Výška účastníckeho poplatku je  pre člena SAVLMZ a ČAVLMZ  90,- €, pre nečlena SAVLMZ 

a ČAVLMZ  110,- € . Je možné použiť poukazy KVL. 
Prihláška je akceptovaná  až po pripísaní účastníckeho poplatku na účet SAVLMZ a tak svoje 
meno uvidíte v Zozname účastníkov. 

7.    V prípade neúčasti Vám platba za workshop nebude vrátená. 
8. V prípade zrušenia workshopu z objektívnych dôvodov bez zavinenia organizátora Vám bude 

vrátený registračný poplatok znížený o vynaložené investície. 
9. Účastnícky poplatok nebude možné uhradiť na mieste. 
10. V cene je zahrnutý workshop, prenájom priestorov a občerstvenie cez prestávky. Obed nie je 

v cene účastníckeho poplatku. Cena obeda je 5 €. Pri registrácii je možné obed objednať, 
v prípade záujmu o vegetariánsky obed to napíšte do správy pre organizátora. 

11. Workshop je zaradený do ďalšieho vzdelávania KVL SR. Bodové ohodnotenie je 100 bodov. 
12. Ubytovanie v hoteli Agroinštitút, alebo Atrium si je možné individuálne rezervovať.  

http://www.veterinaria.sk/
http://www.veterinaria.sk/
http://www.spdd.savlmz.sk/

